
Nabór ofert kierowany do Podmiotów Ekonomii Społecznej na projekty inicjatyw do realizacji w Centrum Integracji Społecznej

Nazwa Wnioskodawcy

Dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, telefon, e-mail)

Tytuł oferty

Opis potencjału organizacyjnego

wielkość organizacji (zasoby kadrowe i rzeczowe), doświadczenie w realizacji projektów, znajomość środowiska, w którym wnioskodawca funkcjonuje lub na które oddziałuje, jakość 
wykorzystywanego zaplecza i sprzętu 

Opis doświadczenia we współpracy z administracją publiczną

dotychczasowa współpraca z gminą/instytucjami publicznymi (ilość/rodzaj wspólnych imprez/inicjatyw)

Proponowane do realizacji pomysły na rok 2021

uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, szczegółowy opis działań, odbiorców i miejsca realizacji zadań, potencjalne rezultaty projektu,
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Opis potencjalnej współpracy z innymi Podmiotami Ekonomii Społecznej

opis proponowanych wspólnych działań i planów z innymi organizacjami, grupami nieformalnymi, instytucjami publicznymi

Uzasadnienie potrzeby wykorzystania lokalu

opis motywacji i potrzeb, które wpływają na konieczność zapewnienia wnioskodawcy biura na potrzeby działalności w CIS, opis korzyści dla społeczności lokalnej z tytułu udostępnienia 
lokalu danemu podmiotowi

Deklarowany wkład finansowy

Jakie środki będą wykorzystywane do realizacji proponowanych zadań (własne, z innych źródeł publicznych, z grantów dla organizacji pozarządowych), jaka będzie skala finansowania tych 
zadań

Wpływ realizacji proponowanych inicjatyw na promocję gminy

W jaki sposób i na jaką skalę (lokalnie/regionalnie/ogólnopolsko) proponowane inicjatywy wpłyną na promocję gminy?

Dodatkowe informacje

Ewentualne inne informacje istotne dla oceny oferty
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Data i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania organizacji

Wymagane załączniki

odpis KRS statut PES
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Data i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania organizacji

Wymagane załączniki

sprawozdanie merytoryczne
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